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Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de Stichting Vrienden van 
Greijdanus. We houden u graag op de hoogte van hoe we met de bijdragen 
van Vrienden van betekenis zijn voor jongeren. Daarom ontvangt u deze 
nieuwsbrief van ons.

Veel leesplezier!
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Leren in de 
fietsenwerkplaats 
In onze nieuwsbrief bent u al eens een 
oproep voor helpende handen in de 
fietsenwerkplaats tegen-gekomen. Inmiddels 
werken er twee vrijwilligers met de jongeren 
van de praktijkroute samen om allerhande 
fietsproblemen op te lossen. 

Frank is één van hen. Met zijn achtergrond 
als teamleider bij de sociale werkplaats, 
weet hij goed aan te sluiten bij wat de 
jongeren kunnen. Voor de één is het plakken 
van een band een heel nieuwe uitdaging, 
de ander kan technisch ingewikkelder 
problemen oplossen. Daar sluit hij op aan. 

Zo is de fietsenwerkplaats een leuke en 
zinvolle leeromgeving voor jongeren! 

Een leuk aandenken
Het einde van het schooljaar komt snel dichterbij. 
De examens zitten er alweer op. Begin juli hopen we 
weer een grote groep jongeren uit te mogen zwaaien. 
Zij zetten, met hun diploma op zak, de volgende 
stap. Ze gaan op reis, aan het werk of starten met 
een studie. 

We hopen dat ze een goede tijd op Greijdanus 
hebben gehad en dat we ze iets hebben mogen 
laten zien van wie God in hun leven wil zijn. 

Om al die jongeren een leuk aandenken mee te 
geven, bereiden we als Vrienden van Greijdanus weer 
mooie acties op de diploma-uitreikingen voor. Op 
elke vestiging iets anders. Van een groepsfoto of een 
polaroid tot een cadeautje of een jaarboek.



Hoe was het op de Vriendendag?

“Proefdagen” bij de gezonde schoolkantine
Op het Greijdanus in Meppel is de gezonde schoolkantine van start gegaan. 
Tijdens de “proefdagen” konden er allerlei gezonde hapjes geprobeerd worden. Van 
een mini broodje met gezond beleg tot yoghurt met noten en een verse soep. Door 
al dat gezonde lekkers voor kleine prijsjes aan te bieden, wordt de keuze voor een 
gezond tussendoortje voor jongeren aantrekkelijker gemaakt. Ook duurzaamheid speelt 
een rol in de keuken. Zo proberen we zo min mogelijk wegwerpmaterialen 
te gebruiken.

In april en mei hebben we weer Vriendendagen georganiseerd. Voor de tweede keer 
op de Zwolse vestiging en voor het eerst in Enschede. Bert en Wies Boeringa waren 
op onze Vriendendag in Zwolle. We vroegen hen naar hun ervaringen. 

Wat was voor u de aanleiding om de Vriendendag 
te bezoeken? 
We hadden erover gelezen in de nieuwsbrief. 
Onze kleinkinderen gaan op het Greijdanus naar 
school, vandaar dat het ons leuk leek om meer 
te weten te komen over het onderwijs op 
Greijdanus. En dat kon tijdens de Vriendendag. 

Wat vond u van de Vriendendag?
We waren onder de indruk van de gastvrije 
ontvangst. Gelijk al toen we aankwamen werden 

Inge, op de foto, werkt als 
vrijwilliger in de schoolkantine. 
We zijn op zoek naar iemand die 
net als Inge zin en tijd heeft om 
samen met jongeren op school 
met gezond en duurzaam eten 
aan de slag te gaan. 

Is dat iets voor u? 
Stuur dan een e-mail naar 
vrienden@greijdanus.nl
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we op de parkeerplaats door leerlingen ontvangen. Het verhaal van Jurrian Fahner 
was verrassend en heel interessant. Het zette ons aan het denken. 

Tijdens de workshop rondes hebben wij een biologie les gevolgd en een 
rondleiding gehad.
De biologieles, over de ecologische voetafdruk, was voor ons leerzaam om mee te 
maken. De rondleiding gaf een goed beeld van de school, het was leuk om te zien 
waar onze kleinkinderen les krijgen.

Wat vertelt u uw vrienden en kennissen over de Vriendendag?
We zouden de Vriendendag zeker bij ze aanbevelen. Het is mooi om te zien hoe 
de school zich vanuit haar christelijke identiteit ontwikkelt. Doordat we ook 
mee konden kijken bij de lessen kwam de wereld van onze kleinkinderen weer 
dichterbij. 

We hebben gewoon een heel fijne en gezellige dag gehad. Ook dat vertellen we 
natuurlijk. Het eten was uitstekend verzorgd door de leerlingen en we hadden 
hele gezellige gesprekken met andere bezoekers.

Ook op de Vriendendag in Enschede was het erg gezellig. Hieronder wat foto’s om 
de sfeer te proeven. 


